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يشتمل هذا الملف عل� مختصر األدعية القرآنية والنبوية
ودعاء ختم القرآن ال�ريم

ـُکُم ادعـوين َأسَتِجـب َلـُکـم  ﴿                                               ﴾ َوقـاَل َربُّ



﴿ ر�ب�َنا آت�َنا ف�� الدُّْني�ا ح�س�َنًة و�ف�� اآلخ�ر�ة� ح�س�َنًة و�ق�َنا ع�َذاب� النَّاِر ﴾
سورة البقرة

﴿ ر�ب�َنا ا�ْفر�ْغ ع�َلي�َنا ص�ب�ر�ا و�َثبِ�ت� ا�ْقَدام�َنا و�انص�ر�َنا ع�َل� اْلَقو�م� اْل��اف�ِرين� ﴾
سورة البقرة

حــِمي محـِن الـرَّ ـِه الـرَّ ِبســِم اللَّ
  أدعـية قـرآنية

﴿ ر�ب�َنا ال� ُتو�اخ�ْذَنا ا�ن نَّس�يَنا ا�و� ا�ْخَطا�َنا ر�ب�َنا و�ال� َتح�م�ل� ع�َلي�َنا ا�ص�ر�ا ك�م�ا
ح�م�ْلَته� ع�َل� الَِّذين� م�ن َقب�ل�َنا ر�ب�َنا و�ال� ُتح�م��ْلَنا م�ا ال� َطاَقَة َلَنا ِبه� و�اع�ف�
ع�نَّا و�اْغف�ر� َلَنا و�ار�ح�م�َنا ا�نت� م�و�ال�َنا َفانص�ر�َنا ع�َل� اْلَقو�م� اْل��اف�ِرين� ﴾

سورة البقرة

﴿ ر�ب�َنا ال� ُتز�ْغ ُقُلوب�َنا ب�ع�َد ا�ْذ ه�َدي�َتَنا و�ه�ب� َلَنا م�ن لَُّدنَك ر�ح�م�ًة ا�نََّك
ا�نت� اْلو�ه�اب� ﴾

سورة آل عمران

﴿ ر�بِ� ه�ب� ل�� م�ن لَُّدْنَك ُذرِ�ي�ًة َطيِ�ب�ًة ا�نََّك س�م�يع� الدُّع�اء ﴾
سورة آل عمران

﴿ رب�َنا اْغف�ر� َلَنا ُذُنوب�َنا و�ا�س�ر�اَفَنا ف�� ا�م�ِرَنا و�َثبِ�ت� ا�ْقَدام�َنا وانص�ر�َنا ع�َل�
اْلَقو�م� اْل��اف�ِرين�� ﴾

سورة آل عمران

﴿ ر�ب�َنا آم�نَّا ِبم�ا ا�نز�ْلت� و�اتَّب�ع�َنا الر�س�ول� َفاك�ُتب�َنا م�ع� الشَّاه�ِدين ﴾  
 سورة آل عمران



﴿ ر�ب�َنا ال� َتج�ع�ْلَنا ف�ْتَنًة لّ�ْلَقو�م� الظَّال�م�ين� و�َنجِ�َنا ِبر�ح�م�ت�َك م�ن� اْلَقو�م�
اْل��اف�ِرين� ﴾

سورة يونس

﴿ ر�بِ� ا�نّ�� ا�ع�وُذ ِبَك ا�ْن ا�س�ا�َلَك م�ا َلي�س� ل�� ِبه� ع�ْلم� و�ا�ال� َتْغف�ر� ل��
و�َتر�ح�م�ن�� ا�ك�ن م��ن� اْلَخاس�ِرين� ﴾

سورة هود

﴿ ر�ب�َنا اْغف�ر� ل�� و�ل�و�ال�َدي� و�ل�ْلم�و�م�ن�ين� ي�و�م� ي�ُقوم� اْلح�س�اب� ﴾
سورة إبراهيم

﴿ ر�بِ� ا�د�خ�ْلن�� م�ْدَخل� ص�ْدٍق و�ا�ْخِرج�ن�� م�ْخر�ج� ص�ْدٍق و�اج�ع�ل لّ�� م�ن
لَُّدنَك س�ْلَطاًنا نَّص�ير�ا ﴾

سورة اإلسراء

﴿ ر�ب�َنا آت�َنا م�ن لَُّدنَك ر�ح�م�ًة و�ه�يِ�ى� َلَنا م�ن� ا�م�ِرَنا ر�َشًدا ﴾
سورة ال�هف

﴿ ر�بِ� اْشر�ح� ل�� ص�ْدِري و�ي�س��ر� ل�� ا�م�ِري و�اح�ُلل� ع�ْقَدًة م��ن لّ�س�ان��
ي�ْفَقه�وا َقو�ل�� ﴾

سورة طه

﴿ ر�بِ� ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� ه�م�ز�اِت الشَّي�اط�ين� و�ا�ع�وُذ ِبَك ر�بِ� ا�ن ي�ح�ض�ر�وِن ﴾
سورة المؤمنون



﴿ ر�ب�َنا َظَلم�َنا ا�نُفس�َنا و�ا�ن لَّم� َتْغف�ر� َلَنا و�َتر�ح�م�َنا َلَنك�وَنن� م�ن� اْلَخاس�ِرين� ﴾
سورة األعراف

﴿ ر�ب�َنا ال� َتج�ع�ْلَنا م�ع� اْلَقو�م� الظَّال�م�ين� ﴾
سورة األعراف

﴿ ر�ب�َنا ا�ْفر�ْغ ع�َلي�َنا ص�ب�ر�ا و�َتو�فََّنا م�س�ل�م�ين� ﴾
سورة األعراف

﴿ ح�س�ِبي� ال��ه� ال ا�َلـه� ا�ال� ه�و� ع�َلي�ه� َتو�ك�ْلت� و�ه�و� ر�ب� اْلع�ر�ش� اْلع�ظ�يم� ﴾
سورة التوبة

﴿ ر�بِ� اج�ع�ْلن�� م�ق�يم� الص�ال�ة� و�م�ن ُذرِ�ي�ت�� ر�ب�َنا و�َتَقب�ل� د�ع�اء ﴾
سورة إبراهيم

﴿ ر�ب�َنا آم�نَّا َفاْغف�ر� َلَنا و�ار�ح�م�َنا و�ا�نت� َخي�ر� الر�اح�م�ين� ﴾
سورة المؤمنون

﴿ ر�بِ� ��� َتَذر�ن�� َفر�د�ا و�ا�نت� َخي�ر� اْلو�اِرث�ين� ﴾
سورة األنبياء

﴿ ر�بِ� ِزد�ن�� ع�ْلم�ا ﴾
سورة طه

﴿ال ا�َله� ا�ال ا�نت� س�ب�ح�اَنَك ا�نّ�� ك�نت� م�ن� الظَّال�م�ين� ﴾
سورة األنبياء



اللَّه�م� أنَْت� ر�بي�� ��� إل�هَ� إ���� أَنت�، َخَلْقتَن�� و�أنََا ع�بدَُْك، و�أنََا ع�َل�
ع�ه�ِدَك و�و�ع�ِدَك م�ا اس�َتَطع�ت�، ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� َشرِ� م�ا ص�َنع�ت� ا�ب�وء� َلَك
ِبن�ع�م�ت�َك ع�َل��، و�ا�ب�وء� ِبَذْنِبي َفاْغف�ر� ل�� َفا�نَّه� ��� ي�ْغف�ر� الذُُّنوب� ا���� ا�ْنت�.

رواه البخاري وقد وصف النبي هذا الدعاء بأنه سيد االستغفار.

اللَّه�م� ا�نّ�� َظَلم�ت� َنْفس�� ُظْلم�ا ك�ث�ير�ا، و���� ي�ْغف�ر� الذُُّنوب� ا���� ا�ْنت�
َفاْغف�ر� ل�� م�ْغف�ر�ًة م�ن� ع�ْنِدَك و�ار�ح�م�ن�� ا�نَّك ا�ْنت� اْلَغُفور� الر�ح�يم�.

رواه البخاري ومسلم

ر�بِ� اْغف�ر� ل�� َخط�يى�ت�� و�ج�ه�ل�� و�ا�س�ر�اف�� ف�� ا�م�ِري ك�لّ�ه� و�م�ا ا�ْنت� ا�ع�َلم�
ِبه� م�نّ��، اللَّه�م� اْغف�ر� ل�� َخَطاي�اي� و�ع�م�ِدي و�ج�ه�ل�� و�ه�ز�ل��، و�ك�ل� َذل�َك
ع�ْنِدي، اللَّه�م� اْغف�ر� ل�� م�ا َقدَّم�ت� و�م�ا ا�خَّر�ت� و�م�ا ا�س�ر�ر�ت� و�م�ا ا�ع�َلْنت�

ا�ْنت� اْلم�َقدِّم� و�ا�ْنت� اْلم�و�خّ�ر� و�ا�ْنت� ع�َل� ك�ل�� َش��ء� َقِدير�.
رواه البخاري ومسلم

  أدعـية نبـوية

اللَّه�م� ا�نّ�� ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� اْله�م�� و�اْلح�ز�ِن و�اْلع�ج�ِز و�اْل��س�ل� و�اْلج�ب�ن� و�اْلب�ْخل�
و�ض�َلع� الدَّي�ن� و�َغَلب�ة� الرِ�ج�اِل.

رواه البخاري

اللَّه�م� اك�ف�ن�� ِبح�َ��ل�َك ع�ن� ح�ر�ام�َك و�ا�ْغن�ن�� ِبَفض�ل�َك
ع�م�ن� س�و�اَك. 

رواه الترمذي



اللَّه�م� إنِّ�� ا�ع�وُذ بكَِ م�ن� اْلب�ْخل�، و�ا�ع�وُذ بكَِ م�ن� اْلج�ب�ن�، و�ا�ع�وُذ بكَِ ا�ْن
ا�ر�د� إلَ�� ا�ر�َذِل اْلع�م�ِر، و�ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� ف�ْتَنة� الدُّْني�ا، و�ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� ع�َذاِب

اْلَقب�ِر. 
رواه البخاري

اللَّه�م� ا�نّ�� ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� اْل��س�ل� و�اْله�ر�م� و�اْلم�ا�َثم� و�اْلم�ْغر�م�، و�م�ن� ف�ْتَنة�
اْلَقب�ِر و�ع�َذاِب اْلَقب�ِر، و�م�ن� ف�ْتَنة� النَّاِر و�ع�َذاِب النَّاِر، و�م�ن� َشرِ� ف�ْتَنة� اْلغ�َن�
و�ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� ف�ْتَنة� اْلَفْقِر، و�ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� ف�ْتَنة� اْلم�س�يح� الدَّج�اِل، اللَّه�م�
اْغس�ل� ع�نّ�� َخَطاي�اي� ِبم�اء� الثَّْلج� و�اْلب�ر�ِد، و�َنق�� َقْلِبي م�ن� اْلَخَطاي�ا ك�م�ا
َنقَّي�ت� الثَّو�ب� ا����ب�ي�ض� م�ن� الدََّنس�، و�ب�اع�ْد ب�ي�ن�� و�ب�ي�ن� َخَطاي�اي� ك�م�ا

ب�اع�ْدت� ب�ي�ن� اْلم�ْشِرِق و�اْلم�ْغِرِب.
رواه البخاري ومسلم

اللَّه�م� ا�نّ�� ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� َزو�اِل ن�ع�م�ت�َك و�َتح�و�ِل ع�اف�ي�ت�َك و�ُفج�اء�ة� ن�ْقم�ت�َك
و�ج�م�يع� س�َخط�َك. 

رواه مسلم

اللَّه�م� ا�نّ�� ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� َشرِ� م�ا ع�م�ْلت� و�م�ن� َشرِ� م�ا َلم� ا�ع�م�ل�.
رواه مسلم

اللَّه�م� اْغف�ر� ل�� َذْنِبي ك�لَّه�، ِدقَّه� و�ِجلَّه�، و�ا�و�َله� و�آخ�ر�ه�، و�ع�َ��ن�ي�َته و�س�ر�ه�.
رواه مسلم

اللَّه�م� ا�نّ�� ا�س�ا�ُلَك اْله�َدى و�التَُّق� و�اْلع�َفاف� و�اْلغ�َن�.
راه مسلم



اللَّه�م� ر�ب� الس�م�و�اِت و�ر�ب� ا����ر�ض� و�ر�ب� اْلع�ر�ش� اْلع�ظ�يم�، ر�ب�َنا و�ر�ب�
ك�ل�� َش��ء�، َفال�ق� اْلح�بِ� و�النَّو�ى و�م�ْنِزل� التَّو�ر�اة� و�ا����ْنِجيل� و�اْلُفر�َقاِن

ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� َشرِ� ك�ل�� َش��ء� ا�ْنت� آخ�ٌذ ِبَناص�ي�تهِ�، اللَّه�م� ا�ْنت� ا���وَ�ل� َفَلي�س�
َقب�َلَك َش��ء�، و�ا�ْنت� ا���خ�ر� َفَلي�س� ب�ع�َدَك َش��ء�، و�ا�ْنت� الظَّاه�ر� َفَلي�س�

َفو�َقَك َش��ء�، و�ا�ْنت� اْلب�اط�ن� َفَلي�س� د�وَنَك َش��ء�، اْقض� ع�نَّا الدَّي�ن� و�ا�ْغن�َنا
م�ن� اْلَفْقِر.

رواه مسلم

اللَّه�م� ا�ص�ل�ح� ل�� ِدين�� الَِّذي ه�و� ع�ص�م�ُة ا�م�ِري، و�ا�ص�ل�ح� ل�� د�ْني�اي� الَّت��
ف�يه�ا م�ع�اش��، و�ا�ص�ل�ح� ل�� آخ�ر�ت�� الَّت�� ف�يه�ا م�ع�اِدي و�اج�ع�ل� اْلح�ي�اَة ِزي�اد�ًة

ل�� ف�� ك�ل�� َخي�ٍر، و�اج�ع�ل� اْلم�و�ت� ر�اح�ًة ل�� م�ن� ك�ل�� َشرٍ�. 
رواه مسلم

اللَّه�م� ا�نّ�� ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� ج�ه�ِد اْلب�َ��ء� و�د�ر�ِك الشََّقاء� و�س�وء�
اْلَقض�اء� و�َشم�اَتة� ا����ع�َداء�. 

رواه البخاري ومسلم

اللَّه�م� ا�نّ�� ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� اْلع�ج�ِز و�اْل��س�ل�، و�اْلج�ب�ن� و�اْلب�ْخل�، و�اْله�ر�م�
و�ع�َذاِب اْلَقب�ِر، اللَّه�م� آِت َنْفس�� َتْقو�اه�ا و�َزك��ه�ا ا�ْنت� َخي�ر� م�ن� َزك�اه�ا،

ا�ْنت� و�ل�ي�ه�ا و�م�و����ه�ا، اللَّه�م� إنِّ�� ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� ع�ْلم� ��� ي�ْنَفع�، و�م�ن�
َقْلٍب ��� ي�ْخَشع�، و�م�ن� َنْفس� ��� َتْشب�ع�، و�م�ن� د�ع�و�ة� ��� ي�س�َتج�اب� َله�ا.

رواه مسلم



اللَّه�م� ر�ب� ج�ب�ر�ائ�يل� و�م�ي��ائ�يل� و�ا�س�ر�اف�يل�، َفاط�ر� الس�م�و�اِت و�اال�ر�ض�
ع�ال�م� اْلَغي�ِب و�الشَّه�اد�ة�، ا�ْنت� َتح���م� ب�ي�ن� ع�ب�اِدَك ف�يم�ا ك�اُنوا ف�يه�

ي�ْخَتل�ُفوَن، اه�ِدن�� ل�م�ا اْخُتل�ف� ف�يه� م�ن� اْلح�ق�� ِبا�ْذن�َك، ا�نََّك َته�ِدي م�ن�
َتَشاء� ا�َل� ص�ر�اط� م�س�َتق�يم�. 

رواه مسلم

اللَّه�م� َلَك ا�س�َلم�ت� و�ِبَك آم�ْنت�، و�ع�َلي�َك َتو�ك�ْلت� و�ا�َلي�َك ا�َنب�ت�
و�ِبَك َخاص�م�ت�، اللَّه�م� ا�نّ�� ا�ع�وُذ ِبع�ز�ت�َك ��� ا�َله� ا���� ا�ْنت� ا�ْن ُتض�لَّن��

ا�ْنت� اْلح��� الَِّذي ��� ي�م�وت� و�اْلِجن� و�ا����ْنس� ي�م�وُتوَن.
رواه البخاري ومسلم

اللَّه�م� ا�نّ�� ا�ع�وُذ ِبِرض�اَك م�ن� س�َخط�َك، و�ِبم�ع�اَفات�َك م�ن� ع�ُقوب�ت�َك
و�ا�ع�وُذ ِبَك م�ْنَك، ��� ا�ح�ص�� َثَناء� ع�َلي�َك، ا�ْنت� ك�م�ا ا�ْثَني�ت� ع�َل�

َنْفس�َك. 
رواه مسلم

اللَّه�م� ا�نّ�� ا�س�ا�ُلَك الثَّب�ات� ف�� اال�م�ِر، و�اْلع�ِزيم�َة ع�َل� الر�ْشِد، و�ا�س�ا�ُلَك
م�وِجب�اِت ر�ح�م�تكَِ، و�ع�ز�ائم�� م�ْغف�ر�تكَِ، و�أسْ�أَلكَُ ُش��ر� نع��م�تكَِ، و�ح�س�ن�
ع�بَاد�تكَِ، و�أسْ�أَلكَُ َقْلب�ا س�ل�يم�ا، و�ل�س�اًنا ص�اِدًقا، و�ا�س�ا�ُلَك م�ن� َخي�ِر م�ا
َتع�َلم�، و�ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� َشرِ� م�ا َتع�َلم�، و�ا�س�َتْغف�ر�َك ل�م�ا َتع�َلم�، ا�نََّك ا�ْنت�

ع��َّ�م� اْلُغي�وِب.
رواه الطبران�



اللَّه�م� اج�ع�ل� ل�� ف�� َقْلِبي ُنور�ا، و�ف�� ل�س�ان�� ُنور�ا، و�ف�� س�م�ع�� ُنور�ا،
و�ف�� ب�ص�ِري ُنور�ا، و�م�ن� َفو�ق�� ُنور�ا، و�م�ن� َتح�ت�� ُنور�ا و�ع�ن� ي�م�ين�� ُنور�ا،
و�ع�ن� ش�م�ال�� ُنور�ا، و�م�ن� ب�ي�ن� ي�َدي� ُنور�ا و�م�ن� َخْلف�� ُنور�ا، و�اج�ع�ل� ف��

َنْفس�� ُنور�ا، و�ا�ع�ظ�م� ل�� ُنور�ا.
رواه البخاري ومسلم

اللَّه�م� ا�نّ�� ا�س�ا�ُلَك الع�ْفو� و�اْلع�اف�ي�َة ف�� الدُّْني�ا و�ا���خ�ر�ة�، اللَّه�م� ا�نّ�� ا�س�ا�ُلَك
اْلع�ْفو� و�اْلع�اف�ي�َة ف�� ِدين�� و�د�ْني�اي� و�ا�ه�ل�� و�م�ال��، اللَّه�م� اس�ُتر� ع�و�ر�ات��

و�آم�ن� ر�و�ع�ات��، و�اح�َفظْن�� م�ن� بي�ن�� ي�َدي� و�م�ن� َخْلف�� و�ع�ن� ي�م�ين�� و�ع�ن�
ش�م�ال�� و�م�ن� َفو�ق��، و�ا�ع�وُذ ِبع�َظم�ت�َك ا�ْن ا�ْغَتال� م�ن� َتح�ت��.

رواه أبو داود

اللَّه�م� ع�اف�ن�� ف�� ب�َدن��، اللَّه�م� ع�اف�ن�� ف�� س�م�ع��، اللَّه�م� ع�اف�ن��
ف�� ب�ص�ِري، ��� إلَ�ه� إ���� ا�ْنت�، اللَّه�م� إنِّ�� ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� اْل��ْفِر و�اْلَفْقِر

اللَّه�م� إنِّ�� ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� ع�َذاِب اْلَقب�ِر، ��� ا�َله� ا���� ا�ْنت�.
رواه أبو داود

اللَّه�م� ع�ال�م� اْلَغي�ِب و�الشَّه�اد�ة�، َفاط�ر� الس�م�و�اِت و�ا����ر�ض�، ر�ب� ك�ل��
َش��ء� و�م�ل�ي��ه�، ا�ْشه�ُد ا�ْن ��� ا�َله� ا���� ا�ْنت�، ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� َشرِ� َنْفس�� و�َشرِ�

الشَّي�َطاِن و�ش�ر�ك�ه�.
رواه الترمذي

اللَّه�م� م�ص�رِ�ف� اْلُقُلوِب ص�رِ�ف� ُقُلوب�َنا ع�َل� َطاع�ت�َك.
رواه مسلم



اللَّه�م� َلَك اْلح�م�ُد ك�لُّه�، اللَّه�م� ��� َقاِبض� ل�م�ا ب�س�ْطت�، و���� ب�اس�طَ 
ل�م�ا َقب�ض�ت�، و���� ه�اِدي� ل�م�ا ا�ض�َلْلت، و���� م�ض�ل� ل�م�ن� ه�َدي�ت�، و����

م�ع�ط��� ل�م�ا م�َنع�ت�، و���� م�ان�ع� ل�م�ا ا�ع�َطي�ت�، و���� م�َقرِ�ب� ل�م�ا ب�اع�ْدت�، و����
م�ب�اع�َد ل�م�ا َقر�ب�ت�، اللَّه�م� اب�س�ْط ع�َلي�َنا م�ن� ب�ر�ك�ات�َك و�ر�ح�م�ت�َك و�َفض�ل�َك
و�ِرْزق�َك، اللَّه�م� ا�نّ�� ا�س�ا�ُلَك النَّع�يم� اْلم�ق�يم� الَِّذي ��� ي�ح�ول� و���� ي�ز�ول�،
اللَّه�م� ا�نّ�� ا�س�ا�ُلَك النَّع�يم� ي�و�م� اْلع�ي�َلة�، و�ا����م�ن� ي�و�م� اْلَخو�ِف، اللَّه�م� إنِّ��

ع�ائذٌِ بكَِ م�ن� َشرِ� م�ا ا�ع�َطي�َتَنا و�َشرِ� م�ا م�َنع�ت�، اللَّه�م� ح�بِ�ب� إلَ�ي�َنا ا����يم�اَن
و�َزيِ�ْنه� ف�� ُقُلوِبَنا، و�ك�رِ�ه� ا�َلي�َنا اْل��ْفر� و�اْلُفس�وق� و�اْلع�ص�ي�اَن، و�اج�ع�ْلَنا م�ن�

الر�اش�ِدين�، اللَّه�م� َتو�فََّنا م�س�ل�م�ين�، و�ا�ح�ِيَنا م�س�ل�م�ين�، و�ا�ْلح�ْقَنا ِبالص�ال�ح�ين�
َغي�ر� َخز�اي�ا و���� م�ْفُتون�ين�، اللَّه�م� َقات�ل� اْل��َفر�َة الَِّذين� ي���ذِّب�وَن ر�س�َلَك،
و�ي�ص�دُّوَن ع�ن� س�ِبيل�َك، و�اج�ع�ل� ع�َلي�ِهم� ِرج�ز�َك و�ع�َذاب�َك، اللَّه�م� َقات�ل�

اْل��َفر�َة الَِّذين� ا�وُتوا اْل��َتاب� ا�َله� اْلح�ق��. 
رواه اإلمام أحم

ر�بِ� ا�ع�نّ�� و���� ُتع�ن� ع�َل��، و�اْنص�ر�ن�� و���� َتْنص�ر� ع�َل��، و�ام���ر� ل��
و�الَ َتم���ر� ع�َل��، و�اه�ِدن�� و�ي�س��ِر اْله�َدى ل��، و�اْنص�ر�ن�� ع�َل� م�ن� ب�َغ�
ع�َل��، ر�بِ� اج�ع�ْلن�� َلَك َش��ار�ا، َلَك َذك�ار�ا، َلَك ر�ه�اب�ا، َلَك م�ْطو�اع�ا،
َلَك م�ْخِبًتا ا�َلي�َك ا�و�اه�ا م�ن�يب�ا، ر�بِ� َتَقب�ل� َتو�ب�ت�� و�اْغس�ل� ح�و�ب�ت�� و�ا�ِجب�

د�ع�و�ت�� و�َثبِ�ت� ح�ج�ت�� و�س�دِّد� ل�س�ان�� و�اه�ِد َقْلِبي و�اس�ُلل� س�خ�يم�َة
ص�ْدِري.
رواه الترمذي



اللَّه�م� ا�نّ�� ا�س�ا�ُلَك م�ن� اْلَخي�ِر ك�لّ�ه� ع�اِجل�ه� و�آِجل�ه� م�ا ع�ل�م�ت� م�ْنه�
و�م�ا َلم� ا�ع�َلمْ، و�ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� الشَّرِ� ك�لّ�ه� ع�اِجل�ه� و�آِجل�ه� م�ا ع�ل�م�ت� م�ْنه�
و�م�ا َلم� ا�ع�َلم�، اللَّه�م� ا�نّ�� ا�س�ا�ُلَك م�ن� َخي�ِر م�ا س�ا�َلَك ع�ب�ُدَك و�َنِبي�َك،

و�ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� َشرِ� م�ا ع�اَذ ِبه� ع�ب�ُدَك و�َنِبي�َك، اللَّه�م� ا�نّ�� ا�س�ا�ُلَك اْلج�نََّة
و�م�ا َقر�ب� ا�َلي�ه�ا م�ن� َقو�ٍل ا�و� ع�م�ل�، و�ا�ع�وُذ ِبَك م�ن� النَّاِر و�م�ا َقر�ب� ا�َلي�ه�ا

م�ن� َقو�ٍل ا�و� ع�م�ل� و�ا�س�ا�ُلَك ا�ْن َتج�ع�ل� ك�ل� َقض�اء� َقض�ي�َته� ل�� َخي�ر�ا.
رواه ابن ماجه

اللَّه�م� ِبع�ْلم�َك اْلَغي�ب� و�ُقْدر�ت�َك ع�َل� اْلَخْلق� ا�ح�ِين�� م�ا ع�ل�م�ت� اْلح�ي�اَة
َخي�ر�ا ل��، و�َتو�فَّن�� ا�َذا ع�ل�م�ت� اْلو�َفاَة َخي�ر�ا ل��، اللَّه�م� و�ا�س�ا�ُلَك َخْشي�َتَك

ف�� اْلَغي�ِب و�الشَّه�اد�ة�، و�ا�س�ا�ُلَك ك�ل�م�َة اْلح�ق�� ف�� الرِ�ض�ا و�اْلَغض�ِب،
و�ا�س�ا�ُلَك اْلَقص�َد ف�� اْلَفْقِر و�اْلغ�َن�، و�ا�س�ا�ُلَك َنع�يم�ا ��� ي�ْنَفُد، و�ا�س�ا�ُلَك

ُقر�َة ع�ي�ن� ��� َتْنَقط�ع�، و�ا�س�ا�ُلَك الرِ�ض�اء� ب�ع�َد اْلَقض�اء�، و�ا�س�ا�ُلَك ب�ر�د� اْلع�ي�ش�
ب�ع�َد اْلم�و�ِت، و�ا�س�ا�ُلَك َلذََّة النََّظِر ا�َل� و�ج�ِهَك و�الشَّو�ق� ا�َل� ل�َقائ�َك ف��
َغي�ِر ض�ر�اء� م�ض�ر�ة� و���� ف�ْتَنة� م�ض�لَّة�، اللَّه�م� َزيِ�نَّا ِبِزيَنة� ا����يم�اِن، و�اج�ع�ْلَنا

ه�َداًة م�ه�َتِدين�.
رواه النسائ�

اللَّه�م� ص�ل�� ع�َل� م�ح�م�ٍد و�ع�َل� آِل م�ح�م�ٍد ك�م�ا ص�لَّي�ت� ع�َل� ا�ب�ر�اه�يم�
وع�َل� آِل ا�ب�ر�اه�يم�، ا�نََّك ح�م�يٌد م�ِجيٌد، اللّٰه�م� ب�اِرْك ع�َل� م�ح�م�ٍد

و�ع�َل� آِل م�ح�م�ٍد ك�م�ا ب�ار�ك�ت� ع�َل� ا�ب�ر�اه�يم� و�ع�َل� آِل ا�ب�ر�اه�يم� ا�نََّك
ح�م�يٌد م�ِجيٌد.
رواه البخاري ومسلم



اللَّه�م� ار�ح�م�ن�� بالُقر�ء�اِن و�اج�ع�له� ل�� ا�م�امًا و�ُنورًا و�ه�ًدى و�ر�ح�م�ًة
اللَّه�م� َذك��ر�ن�� م�ْنه� م�اَنس�يت� و�ع�لّ�م�ن�� م�ْنه� م�اج�ِهْلت� و�ار�ُزْقن�� ت�ال�و�َته� آَناء�

اللَّي�ل� و�ا�ْطر�اف� النَّه�اِر و�اج�ع�ْله� ل�� ح�ج�ًة ي�ار�ب� الع�اَلم�ين�.

دعاء ختم القرآن الكريم

اللَّه�م� ا�ص�ل�ح� ل�� ِدين�� الَِّذي ه�و� ع�ص�م�ُة ا�م�ِري، و�ا�ص�ل�ح� ل�� د�ْني�اي� الَّت��
ف�يه�ا م�ع�اش��، و�ا�ص�ل�ح� ل�� آخ�ر�ت�� الَّت�� ف�يه�ا م�ع�اِدي، و�اج�ع�ل� الح�ي�اَة

ِزي�اد�ًة ل�� ف�� ك�ل�� َخي�ٍر و�اج�ع�ل� الم�و�ت� ر�اح�ًة ل�� م�ن� ك�ل�� َشرٍ�.

اللَّه�م� اج�ع�ل� َخي�ر� ع�م�ِري آخ�ر�ه� و�َخي�ر� ع�م�ل�� َخو�ات�م�ه� و�َخي�ر� ا�ي�ام�� ي�و�م�
ا�ْلَقاَك ف�يه�.

اللَّه�م� ا�نّ�� ا�س�ا�ُلَك ع�يَشًة ه�ن�ي�ًة و�م�يَتًة س�ِوي�ًة و�م�ر�د�ا َغي�ر� م�ْخٍز و�ال� َفاض�ح�.

اللَّه�م� ا�نّ�� ا�س�ا�ُلَك َخي�ر� الم�س�ا�لة� و�َخي�ر� الدُّع�اء� و�َخي�ر� النَّج�اح� و�َخي�ر� الع�ْلم�
و�َخي�ر� الع�م�ل� و�َخي�ر� الثَّو�اِب و�َخي�ر� الح�ي�اة� و�خي�ر� الم�م�اِت و�َثبِ�ْتن�� و�َثقّ�ل�
م�و�اِزين�� و�ح�قّ�ق� ا�يم�ان�� و�ار�َفع� د�ر�ج�ت�� و�َتَقب�ل� ص�ال�ت�� و�اْغف�ر� َخط�يى�ات��

و�ا�س�ا�ُلَك الع�َ�� م�ن� الج�نَّة�.

اللَّه�م� ا�ح�س�ن� ع�اق�ب�َتَنا ف�� اال�م�وِر ك�لّ�ه�ا، و�أِجر�َنا م�ن� خ�ز�ِي الدُّْني�ا و�ع�َذاِب
اآلخ�ر�ة�.



اللَّه�م�  ا�نّ�� ا�س�ا�ُلَك م�وِجب�اِت ر�ح�م�ت�َك و�ع�ز�ائ�م� م�ْغف�ر�ت�َك
و�الس�ال�م�َة م�ن� ك�ل�� ا�ْثم� و�الَغن�يم�َة م�ن� ك�ل�� ِبرٍ� و�الَفو�َز ِبالج�نَّة� و�النَّج�اة

م�ن� النَّاِر.

اللَّه�م� اْقس�م� َلَنا م�ن� َخْشي�ت�َك م�اَتح�ول� ِبه� ب�ي�َنَنا و�ب�ي�ن� م�ع�ص�ي�ت�َك و�م�ن�
َطاع�ت�َك م�اُتب�لّ�ُغَنا ِبه�ا ج�نََّتَك و�م�ن� الي�ق�ين� م�اُته�وِ�ُن ِبه� ع�َلي�َنا م�ص�ائ�ب�

الدُّْني�ا و�م�تّ�ع�َنا ِبا�س�م�اع�َنا و�ا�ب�ص�اِرَنا و�ُقو�ت�َنا م�اا�ح�ي�ي�َتَنا و�اج�ع�ْله� الو�اِرث� م�نَّا
و�اج�ع�ل� َثا�ر�َنا ع�َل� م�ن� َظَلم�َنا و�اْنص�ر�َنا ع�َل� م�ن� ع�اد�اَنا و�ال� تج�ع�ل�
م�ص�يب�َتَنا ف�� ِدين�َنا و�ال� َتج�ع�ل� الدُّْني�ا ا�ك�ب�ر� ه�م��َنا و���� م�ب�َلَغ ع�ْلم�َنا و�ال�

ُتس�لّ�ْط ع�َلي�َنا م�ن� ��� ي�ر�ح�م�َنا.

اللَّه�م� ��� َتَدْع َلَنا َذْنب�ا ا���� َغَفر�َته� و���� ه�م�ا ا���� َفر�ج�َته� و���� د�ي�ًنا ا���� َقض�ي�َته�
و���� ح�اج�ًة م�ن� ح�و�ائ�ج� الدُّْني�ا و�اآلخ�ر�ة� ا���� َقض�ي�َته�ا ي�اا�ر�ح�م� الر�اح�م�ين�.

اللَّه�م� آت�َنا ف�� الدُّْني�ا ح�س�َنًة و�ف�� اآلخ�ر�ة� ح�س�َنًة و�ق�َنا ع�َذاب� النَّاِر و�ص�لَّ�
ال�ه� ع�َل� س�يِ�ِدَنا و�َنِبيِ�َنا م�ح�م�ٍد و�ع�َل� آل�ه� و�ا�ص�ح�اِبه� اال�ْخي�اِر و�س�لَّم�

َتس�ل�يم�ا ك�ث�يرًا.


